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  Despacho Presidente n.º 2019/50 

APROVAÇÃO DO REGULAMENTO PARA O APOIO ÀS ATIVIDADES DE 

AUTOFORMAÇÃO E DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA 

Doze anos volvidos sobre a entrada em vigor do Regulamento para o apoio às atividades de 

autoformação e de divulgação científica, aprovado pelo Despacho PCD n.º 2007/25, de 18 de julho; 

Continuando a ESEP empenhada e comprometida com o desenvolvimento pessoal e profissional dos 

seus trabalhadores, sendo a formação ao longo da vida uma condição determinante para esses 

processos de construção individual; 

Não deixando, porém, de consciencializar que a formação ao longo da vida assume-se, antes de mais, 

como uma responsabilidade individual de cada trabalhador e a que cada um, em função do seu projeto 

pessoal/profissional, deve dar resposta; 

Ao que acresce, por outro lado, que, na qualidade de instituição de ensino superior pública, a ESEP 

tem uma responsabilidade acrescida na promoção da partilha e divulgação do conhecimento 

produzido, quer no exercício da docência, quer no exercício de outras funções técnicas e 

especializadas, sendo obrigação de cada um, a sua divulgação junto da comunidade académica e 

profissional, pelas formas que julgue mais convenientes; 

No pressuposto de que cada um integra no seu projeto pessoal a sua valorização profissional, a 

melhoria do seu desempenho e assume a missão e os objetivos da Escola como seus, deve também a 

Escola, na medida das suas possibilidades e do interesse para a instituição, apoiar e incentivar as 

iniciativas individuais que, de algum modo, contribuam para a valorização do seu património humano, 

para a qualificação dos seus quadros e para o reforço do seu prestígio externo; 

Decorrido o período de audiência de interessados, no cumprimento do disposto no n.º 3 do artigo 

110.º do Regime jurídico das instituições de ensino superior (RJIES), aprovado pela Lei n.º 62/2007, de 

10 de setembro; 

Ao abrigo das competências conferidas pela alínea o) do n.º 1 do artigo 92.º do RJIES e pela alínea ad) 

do n.º 2 do artigo 31.º dos Estatutos da Escola Superior de Enfermagem do Porto; 
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Aprovo o Regulamento para o apoio às atividades de autoformação e de divulgação científica que 

revoga e substitui o regulamento homónimo, aprovado pelo Despacho PCD n.º 2007/25, de 18 de 

julho. 

Ao GDIAP para divulgação e colocação no site. 

 

 

Porto, 11 setembro de 2019 

 

O Presidente, 

 

António Luís Rodrigues Faria de Carvalho 

 


